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Kammaren röstar om framtiden för EU:s jordbrukspolitik 
Parlamentet väntas rösta om planerna på att göra EU:s jordbrukspolitik mer hållbar,
motståndskraftig och flexibel, så att den fortsättningsvis kan garantera en tryggad
livsmedelsförsörjning.
 
 
Parlamentets prioriteringar för den kommande lagen om digitala
tjänster 
På tisdag röstar kammaren om sina förslag om hur digitala tjänster, inklusive
onlineplattformar och marknadsplatser, bör regleras.
 
 
Ledamöterna väntas bana väg för de första EU-reglerna om artificiell
intelligens 
Parlamentet väntas utmåla sin vision för hur EU bättre skulle kunna reglera artificiell
intelligens, i syfte att främja innovation, etiska standarder och förtroendet för nya
tekniker.
 
 
EU-kommissionen presenterar sitt arbetsprogram för 2021 
På tisdag eftermiddag klockan 15.00 debatterar Europaparlamentet kommissionens
arbetsprogram för 2021.
 
 
Talmannen tillkännager årets mottagare av Sacharovpriset för
tankefrihet 
På torsdag kommer talmanskonferensen (talmannen och de politiska gruppernas
ledare) att utse årets mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2020-10-19

 

Plenarsammanträde
15-10-2020 - 18:20
20201007BRI88719

3

5

7

9

10

11

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

1 I 11

http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2020-10-19


Sessionsinfo 19-23 oktober 2020, plenarsammanträde
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till dagordning
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Pressekreterare - Bryssel/Strasbourg

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
press-SV@europarl.europa.eu

MUSTONEN TIIA
Pressekreterare - Stockholm/Strasbourg

(+46) 8 5624 4454
(+33) 3 881 74728 (STR)
(+46) 70 998 9627
tiia.mustonen@europarl.europa.eu

Jacob MARTINSSON LENOUVEL
Pressekreterare - Stockholm/Strasbourg

+46 8 5624 4461
(+46) 70 998 9606
jacob.martinsson-lenouvel@europarl.europa.eu

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

2 I 11

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Kammaren röstar om framtiden för EU:s
jordbrukspolitik
 
Parlamentet väntas rösta om planerna på att göra EU:s
jordbrukspolitik mer hållbar, motståndskraftig och flexibel,
så att den fortsättningsvis kan garantera en tryggad
livsmedelsförsörjning.
 
Debatten är schemalagd på tisdag morgon och omröstningarna kommer att äga rum löpande
under plenarveckan.
 
Parlamentarikerna  väntas  stödja  en  förändring  av  EU:s  politik  som  syftar  till  att  bättre
skräddarsy den gemensamma jordbrukspolitiken efter de individuella medlemsländernas behov.
De nationella regeringarna bör utarbeta strategiska planer som specificerar hur de avser att
genomföra EU:s mål på plats. Kommissionen skulle därefter utvärdera deras resultat, och inte
bara kontrollera om de följer EU-reglerna.
 
Planerna  på  att  förstärka  de  obligatoriska  miljöanpassningsåtgärder  som  varje  enskild
lantbrukare måste tillämpa för att kunna få ta emot direkt stöd ingår också i reformpaketet. Det
gör även planerna på att skjuta till mer ekonomiskt stöd till åtgärder som kan vidtas på frivillig
basis. Ledamöterna kommer dessutom att rösta om förslag om att minska utbetalningarna till
större jordbruk för att i stället kanalisera mer pengar till mindre gårdar och unga lantbrukare, i
syfte att hjälpa dem med att hantera kriser, och om att förenkla regelverket för granskning och
kontroll.
 
Så fort kammaren har fattat sitt beslut är parlamentarikerna redo att inleda förhandlingarna med
EU-ländernas representanter i rådet om det nya reformpaketet.
 
Bakgrund
 
Den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, som etablerades 1962, ägde
rum 2013.
 
De  nuvarande  reglerna  upphör  att  gälla  den  31  december  i  år.  De  bör  ersättas  av
övergångsregler fram till dess att den pågående reformen är färdigförhandlad och godkänd av
parlamentet och rådet.
 
Den gemensamma jordbrukspolitiken utgör 34,5 % av EU:s budget för 2020 (58,12 miljarder
euro). Omkring 70 % av jordbruksbudgeten stödjer inkomsterna för sex till sju miljoner EU-
jordbruk.
 
Debatt: tisdag, 20 oktober
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Omröstningar: tisdag, 20 oktober - fredag, 23 oktober 
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet - förordningar (3x)
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (strategiska planer)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken)
Mer om föredraganden (strategiska planer) Peter Jahr (EPP, DE)
Mer om föredraganden (den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter) Eric Andrieu
(S&D, FR)
Mer om föredraganden (den övergripande förordningen) Ulrike Müller (Renew Europe, DE)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”CAP strategic plans” (december 2018)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “CAP amending regulations on the CMO for
agricultural products, quality schemes and measures for remote regions” (oktober 2019)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”CAP horizontal regulation” (juni 2019)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Towards the CAP beyond 2020 - comparing the
reform package with the current regulations” (september 2018)
Studie: “The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals” (oktober 2018)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlamentets prioriteringar för den kommande
lagen om digitala tjänster
 
På tisdag röstar kammaren om sina förslag om hur digitala
tjänster, inklusive onlineplattformar och marknadsplatser,
bör regleras.
 
Genom den kommande lagen om digitala tjänster (”Digital Services Act”) vill EU utforma den
digitala ekonomins centrala delar, inte enbart på unionsnivå, utan även som normgivare för
resten av världen, på samma sätt som man arbetat med dataskydd.
 
I två separata lagstiftningsrelaterade initiativbetänkanden uppmanar parlamentets utskott för
inre marknadsfrågor (IMCO) och rättsliga frågor (JURI) kommissionen att ta itu med bristerna i
online-miljön genom sitt paketet om digitala tjänster, som väntas presenteras i slutet av året.
 
Båda utskott kräver en bindande mekanism för anmälan och åtgärder för att bekämpa olagligt
innehåll  på  nätet.  Ledamöterna  i  det  inre  marknadsutskottet  vill  också  att  nätbaserade
marknadsplatser  ska  vara  rättsligt  förpliktade att  vara  transparenta  och  dela  med sig  av
information med användarna, t.ex. om osäkra produkter som säljs på nätet, och införa starkare
konsumentskyddsregler och mer effektiva verkställighets- och tillsynsåtgärder. Specifika regler
för att förhindra (i stället för att enbart avhjälpa) marknadsmisslyckanden som orsakats av stora
plattformar behövs också, anser utskottet.
 
Utskottet för rättsliga frågor vill förtydliga rättsläget för plattformar och efterfrågar garantier för
att skydda användarnas grundläggande rättigheter, inklusive tillgång till rättslig prövning och
tuffare regler för att bekämpa skadligt innehåll som t.ex. falska nyheter. Ledamöterna vill också
att användarna ska få mer kontroll över vad de möts av online (inklusive möjligheten att välja
bort innehållskuratering), se färre inkräktande riktade annonser, en mer öppen datainsamling
och en europeisk enhet för att övervaka och utfärda böter.
 
En tredje icke lagstiftande resolution som utarbetats av parlamentets utskott för medborgerliga
fri- och rättigheter (LIBE) fokuserar på människors grundläggande rättigheter och framhåller att
ett eventuellt bortskaffande av innehåll måste ske på ett ”omsorgsfullt, proportionellt och icke-
diskriminerande” sätt för att värna yttrandefriheten och information, såväl som människors
integritet och uppgiftsskyddet. Parlamentarikerna påpekar också att mikroinriktad reklam som
baseras på människors svagheter och spridningen av hatpropaganda och desinformation är
problematiskt  och  efterfrågar  mer  öppenhet  när  det  gäller  onlineplattformarnas
monetariseringsvil lkor.
 
Debatt :  måndag,  19  oktober  Omröstning:  t isdag,  20  oktober  Förfarande:
lagstiftningsrelaterade initiativbetänkanden (av IMCO och JURI, Artikel 47 i Europaparlamentets
arbetsordning) och en icke lagstiftande resolution (av LIBE)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_SV.html


Mer information
Utkast till betänkande av utskottet för inre marknadsfrågor (IMCO)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen – “Digital Services Act: Improving the functioning of the
Single Market”
Mer om föredraganden i utskottet för inre marknadsfrågor Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Utkast till betänkande av utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen – “Digital Services Act: adapting commercial and civil law
rules for commercial entities operating online”
Mer om föredraganden i utskottet för rättsliga frågor Tiemo Wölken (S&D, DE)
Mer information om utkastet till resolution och föredraganden i utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter (LIBE)
Studier om lagen för digitala tjänster (Europaparlamentets utredningstjänst EPRS)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ledamöterna väntas bana väg för de första EU-
reglerna om artificiell intelligens
 
Parlamentet väntas utmåla sin vision för hur EU bättre
skulle kunna reglera artificiell intelligens, i syfte att främja
innovation, etiska standarder och förtroendet för nya
tekniker.
 
Debatten är  schemalagd på måndag och omröstningarna om två lagstiftningsinitiativ  och
ytterligare en text  på tisdag.
 
Europaparlamentet är bland de första att föreslå rekommendationer om vad som bör omfattas
av  de  kommande  reglerna  för  artificiell  intelligens  när  det  gäller  etiska  standarder,
ansvarsskyldighet och immateriella rättigheter, så att EU kan bli en global ledare på området.
EU-kommissionens lagstiftningsförslag väntas presenteras i början av nästa år.
 
Lagstiftningsinitiativet om de etiska aspekterna understryker att framtida lagar måste ta hänsyn
till flera vägledande principer, inklusive en människocentrerad artificiell intelligens, säkerhet,
öppenhet och ansvarsskyldighet, åtgärder för att förhindra partiskhet och diskriminering, rätten
till  juridisk  prövning,  socialt  och  miljömässigt  ansvar  och  respekt  för  de  grundläggande
rättigheterna.
 
En av texterna (om ansvarsskyldighet) innehåller krav på att anta ett framtidsorienterat ramverk
om ansvarsskyldighet, som skulle göra de som hanterar riskfylld artificiell  intelligens strikt
ansvariga för eventuell skada som kan orsakas. Reglerna bör omfatta skydd av liv, hälsa, fysisk
integritet, egendom och betydande immateriell skada i samband med ”verifierade ekonomiska
förluster.”
 
Den tredje texten efterfrågar ett effektivt system för immateriella rättigheter och åtgärder för att
skydda EU:s  patentregler.  Den analyserar  aspekter  som juridiska personer,  upphovsrätt,
företagshemligheter och skyddet av kreativt arbete som använder eller framställs av artificiell
intelligens.
 
Debatt :  måndag,  19  oktober  Omröstning:  t isdag,  20  oktober  Förfarande:
lagsti f tningsrelaterade  init iat ivbetänkanden  och  en  icke  lagsti f tande  resolution
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Mer information
Utkast till betänkande (etiska aspekter)
Utkast till betänkande (skadeståndsansvar)
Utkast till resolution (immateriella rättigheter)
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (01.10.2020)
Videolänk med presskonferensen efter omröstningen i utskottet (01.10.2020)
Studier om artificiell intelligens (Europaparlamentets utredningstjänst EPRS)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


EU-kommissionen presenterar sitt
arbetsprogram för 2021
 
På tisdag eftermiddag klockan 15.00 debatterar
Europaparlamentet kommissionens arbetsprogram för
2021.
 
Efter den senaste debatten om tillståndet i EU med kommissionsordförande Ursula von der
Leyen i parlamentet den 16 september väntas kommissionen presentera sina planer på hur
man vill främja EU:s återhämtning efter covid-19-krisen.
 
Det  nya arbetsprogrammet  innehåller  också skisser  på hur  EU ska kunna bygga upp en
motståndskraftig, koldioxidneutral och digitalt avancerad ekonomi som inte lämnar någon på
efterkälken.
 
I sin avsiktsförklaring (16.09.2020) för Europaparlamentets talman David Sassoli och det tyska
rådsordförandeskapet  slog  kommissionsordförande  Ursula  von  der  Leyen  fast  viktiga
åtgärdsområden för 2021. Denna avsiktsförklaring innebar starten på den interinstitutionella
dialogen om prioriteringarna för nästa år.
 
Debatt:  tisdag,  20 oktober   Förfarande:  uttalande av kommissionen,  följt  av  en omgång
anföranden av de politiska grupperna
 
Mer information
Tillståndet i EU 2020
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: kommissionens arbetsprogram för 2021
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The von der Leyen Commission's six priorities:
State of play in autumn 2020”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/en/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home


•
•

•

Talmannen tillkännager årets mottagare av
Sacharovpriset för tankefrihet
 
På torsdag kommer talmanskonferensen (talmannen och
de politiska gruppernas ledare) att utse årets mottagare av
Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet.
 
Vinnaren kommer att tillkännages av talman David Sassoli på torsdag cirka klockan 12.00. Årets
finalister är:
 
 
 

Den demokratiska oppositionen i Belarus, företrädd av samordningsrådet; 
Guapinol-aktivisterna och Berta Cáceres (postumt), Honduras;
 
Ärkebiskop Najeeb Michaeel, Mosul, Irak.
 

 
Här finns mer information om Sacharovpriset och alla årets nomineringar.
 
Tillkännagivande: torsdag, 22 oktober Förfarande: Sacharovpriset 2020
 
Mer information
Pressmeddelande: “Sakharov Prize 2020: MEPs select the finalists” (12.10.2020)
Videoklipp: “statement by AFET Chair David McAllister, DEVE Chair Tomas Tobé and DROI
Chair Maria Arena on the three finalists for the 2020 Sakharov Prize” (12.10.2020)
Sacharovgemenskapen
Ljud- och bildmaterial för journalister: Sacharovpriset 2020
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sv/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sv/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/sakharov-prize-2020_16602_pk


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Slutsatserna  från  EU-toppmötet  15-16  oktober,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen  följt  av  en  debatt,  debatt  onsdag  21  oktober, 
EU:s ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik, icke lagstiftande resolutioner,
debatt och omröstningar onsdag 21 oktober, 
Rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända
den globala avskogning som drivs av EU, lagstiftningsinitiativ, debatt onsdag 21
oktober, slutomröstning torsdag 22 oktober, 
Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19, fråga för muntligt
besvarande följt av en resolution, debatt måndag 19 oktober, omröstning onsdag 21
oktober, 
Mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19, uttalanden av rådet
och kommissionen, debatt onsdag 21 oktober, 
EU:s förbindelser med Belarus, icke lagstiftande resolution, debatt tisdag 20 oktober,
omröstning onsdag 21 oktober, 
Europapar lamente ts  rekommenda t ion  avseende  fö rbe rede lsen  av
granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget,  kärnvapenkontroll  och
möjligheter till kärnvapennedrustning, uttalande av kommissionen följt av en icke
lagstiftande resolution, debatt tisdag 20 oktober, omröstning onsdag 21 oktober, 
Jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, icke lagstiftande resolution,
debatt torsdag 22 oktober, omröstning fredag 23 oktober, 
Ansvarsfrihet: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och rådet, beviljande
av ansvarsfrihet, omröstning tisdag 20 oktober, 
Kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar, icke
lagstiftande resolution, debatt måndag 19 oktober, omröstning onsdag 21 oktober, 
Polisbrutalitet inom EU, debatt tisdag 20 oktober, och 
Försäljningen av EU-pass, uttalande av kommissionen, debatt torsdag 22 oktober.
 

Fler ärenden (på engelska)
 

Mobilisation  of  the  European  Globalisation  Adjustment  Fund:  application
EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Report: Valerie Hayer, vote
Mon, 
Recommendation to the Council and the VPC/HR concerning the Implementation
and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) - Report: Radosław
Sikorski, debate Mon, vote Tue -  Report on a European Parliament recommendation
to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the implementation and
governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO), 
Report on the implementation of the EU Association Agreement with the Republic of
Moldova - Report: Dragoş Tudorache, debate Mon, vote Tue, 
Commission  statement  -  State  of  the  Energy  Union,  Commission  statement,
Thursday,   
Commission statement - Aligning the Energy Charta Treaty with the European Green
Deal, Commission statement, Thursday.
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